
La geometria i la subjectivitat
són molt presents a l'obra de Fran-
cesc Torres Monsó (Girona, 1922)
que enguany compleix 90 anys i 70
de producció continuada com a
artista. La Fundació Vila Casas,
amb altres institucions, li ret ho-
menatge amb una selecció d'obres,
en gran mesura escultòrica, de to-
tes les èpoques i amb la complici-
tat del mateix autor. «No és una re-
trospectiva, sinó un assaig visual
amb maquetes i un llibre que va lle-
gir el 1942 del també escultor Aris-
tide Maillol» on va fer anotacions i
un seguit de reflexions, explica Glò-
ria Bosch, comissària de l'exposició
juntament amb Pep Admetlla. La
mostra obre la nova temporada de
l'espai Can Mario de Palafrugell.

La mostra recull una vintena de
creacions fetes en diferents èpoques
durant les quals Torres Monsó va ex-
perimentar amb tot tipus de mate-
rials. En els seus setanta anys de car-
rera artística continuada, s'ha dei-
xat portar per diferents corrents, des
del cubisme constructiu, passant
per l'informalisme, el pop art, el neo-
dadaisme fins a l'art conceptual, per
citar-ne alguns. I sempre des de la
seva visió d'artista contemporani,
que s'avança en el seu temps i que
està molt pendent de tot el que
l'envolta. Segons Admetlla, la seva
és una personalitat «complexa»,
marcada sobretot per la ironina, el
sarcasme, la crítica social que pro-
jecta també a la seva obra, on des-

taca per damunt de tot el control de
l'espai i la geometria dels elements.

Entre la vintena de peces expo-
sades, hi ha La maternitat(1958), on
ja es veu el seu interès per la defor-
mació i per buscar un llenguatge
propi. A banda de la figuració de la
dona, l'estructura de la peça parteix
d'un cub, molt present a la seva obra.
En el seu discurs crític, destaca per
exemple l'Svastica(2001-2001), feta
de fusta, que es complementava

amb una representació del Pentà-
gon, o la visió particular de la dona
de Franco a Dama ibèrica, cone-
guda com «la collares» feta el 1973,
on apareix dalt d'un pedestal, com
si es tractés d'un altar.

Durant els tres anys que han ne-
cessitat d'investigació, han aparegut
peces inèdites i desconegudes, com
ara uns dibuixos que el mateix ar-
tista va trobar fa pocs dies dels anys
1942 i 1945 que, segons Admetlla,

entronquen a la perfecció amb l'è-
poca en què va llegir el llibre d'A-
ristide Maillol. El comissari destaca
que fins i tot en els períodes de cri-
si artística la seva obra té una gran
«potència creativa», com es pot
veure amb l'escultura de nom Dona
caminant feta amb filferro i plàstic
de l'any 1966. La mostra vol ser un
homenatge però també una rei -
vindicació d'un dels artistes con-
temporanis dels segles XX i XXI

més rellevants a Catalunya, com-
parable a Jorge Oteiza al País Basc,
segons Glòria Bosch.

Per altra banda, el Centre d'Es-
tudis Catalans de la Sorbona de
París mostrarà una part dels treballs
exposats a Can Mario mentre que
l'Espai Balcó de l'Arts Santa Mòni-
ca acollirà del 4 al 13 d'abril Torres
Monsó. De Maillol a Lodge. La in-
aguració a Can Mario serà avui
amb la presència de l'artista.
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Can Mario reivindica Torres Monsó amb una
selecció d’obres geomètriques i subjectives 

L’exposició «Anar fent i prou» tindrà una finestra a la Sorbona de París i un balcó a l’Arts Santa Mònica de Barcelona

Pep Admetlla i Glòria Bosch, comissaris de l’exposició dedicada a Torres Monsó. 
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COMUNICACIÓ «El País»
aplicarà un ERO i inclourà
també una reducció salarial
Dimarts s’anunciaran unes mesures molt
dures que podrien afectar un terç de la
plantilla, de 440 empleats. 52
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RETALLADES La pèrdua de poder adquisitiu
posa en alerta el personal del Museu d’Art
Fins a un total de vuit treballadors de la pinacoteca de Girona van
posar ahir desacomplexadament vestits de negre per fer sentir la
seva protesta contra la política d’austeritat. 42

Crítica a la dona de Franco. 
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DDIIUUMMEENNGGEE 77 DD’’OOCCTTUUBBRREE
• AA lleess 1111 hh, 
PPrreegg�� a c�rrec del Sr. Carles Cervantes
Cuadra �responsable de formaci� i hosta-
leria del departament de comunicaci� ex-
terna d	Estrella Damm
 i lliurament de
l	anxova d	or als Catarres. 
A l	Ajuntament de l	Escala.

• AA lleess 1122 hh, 
DDeegguussttaaccii�� ppooppuullaarr dd		aannxxoovveess, a la
Platja.

Cantada d	havaneres a c�rrec d	Els Pesca-
dors de l	Escala, a la Platja.

En cas de mal temps, la festa es portar� a
terme a la pla�a Catalunya.
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